
Akadhatnak persze közöttünk geológusok, 
akik a geofizikai értelmezés, és akadhatnak 
geofizikusok, akik a földtani tudomány fegy
vereit ragadják meg A határterületek ezt szük
ségessé is teszik. Vigyázzunk azonban arra, 
hegy a mérés és számolás ténymegállapító mód
szerét ne keverjük össze az elméleti teóriák 
módszerével. Mindent a helyére tegyünk. Ha 
nem ezt a rendet követjük, zavar támad és tu
dományunk tekintélye sínyli meg, esetlej; ép
pen azok részéről, akik a milliárdokat áldoz
zák.

Az eredmény talán sehol annyira, mint a kő
olaj- és földgázkutatásban csak a két irányú 
tevékenység határozott, de tisztán megkülön
böztetett szintézisével érhető el. Sohse felejtsük 
azonban el, hogy mi a feltételezés, mi a  teória 
és mi a természettudományos tény.

A kutatók érdemeinek vizsgálata szempont
jából érdekes megemlíteni azt a magyarországi 
kutatásban közismert tényt, hogy 58 kőolaj- és 
földgáz-felhalmozódásunkból 53-at az első fú

rással találtunk meg. Mi ennek az oka, kinek az 
érdeme ez — a tudományos szempontok feltét
lenül értékes — gvakorlatban sokszor sajnála
tos eredmény. (Azért sajnálatos, mert sokszor 
az első fúrás környékén a geofizikailag ugyan
csak jól indikált területen már a peremi víz
határt találjuk.) Ez nyilvánvalóan annak kö
szönhető, hogy igen pontosak a jó helyre ter
vezett geofizikai felvételek.

A kutatás célja a legkisebb kockázattal a le
hető legnagyobb eredmény elérése. Tudjuk, 
hogy a kőolaj- és földgázkutatás a legnagyobb 
kockázatot vállalja, és ebben nem a geofizika a 
legnagyobb tétel. B. I. Rummersfield és N. S. 
Morrisey szerint az elkövetkező 10 évben ösz- 
szesen 70 milliárd dollárt költenek majd el a 
Földön olaj- és földgázkutatásra. Ennek csupán 
4-5%-a a felszíni geofizika, de ez is tízszerese 
a 33 év alatt elköltött összegnek. Biztosak va
gyunk azonban abban, hogv minél nagvobb 
részt kap a geofizika ebből a 70 milliárd dollár
ból, annál kisebb lesz a kockázat és annál na
gyobb a siker.

Az ország átfogó geofizikai vizsgálata
Irta: Fülöp József

A Magyar Geofizikusok Egyesülete fennállá
sának 10. évfordulóját ünnepli ebben az évben. 
Ez az alkalom ünnep a Geofizikai Intézetnek 
is, mert az Intézet és az Egyesület sorsa — 
amióta az Egyesület létezik — összefonódott.

A 10. szimpóziumon megtett út számbavétele 
mellett a Magyar Geofizikusok Egyesülete a 
hazai geofizikai kutatás jelenlegi és jövő fel
adatai felé tekint. Az elnökség kérésére meg
kísérlem a Geofizikai Intézet előtt álló, jelen
leg legfontosabb feladatnak: az ország rendsze
res és átfogó geofizikai vizsgálatának szükséges
ségét, időszerűségét és megoldási módját meg
világítani. Egyúttal rámutatok arra a szoros 
összefüggésre, amely a Geofizikai Intézet tör
ténete és a jelenleg előtérbe került feladatok 
között fennáll.

Eötvös Lorándra nemcsak azért kell hivat
koznom, mert munkássága kiindulópontja volt 
a Geofizikai Intézet létrejöttének, hanem azért 
is, mert zseniális előrelátással elsőként fogal
mazta meg az ország átfogó geofizikai vizsgá
latának feladatát. A Föld alakjának kérdéséről 
szóló 1901-ben tartott akadémiai elnöki meg
nyitó beszédében hivatkozott a Balaton jegén 
végzett torziós ingamérések nyomán kialakult

„új és nagyobb vállalkozás” tervére: az Alföld 
eltemetett hegyeinek és lazább anyaggal kitöl
tött mélységeinek átfogó vizsgálatára. Korszerű 
Eötvös munkássága a kutatás komplexitását il
letően is. Érdeklődéssel fordult elgondolásainak 
megvitatása oéljából kora kiváló geológusaihoz. 
Torziós ingafelvételei mellett pedig rendsze
resen végzett földmágneses méréseket is.

Eötvös halála után is folytatódtak — Böckh 
Hugó kezdeményezésére a pénzügyi tárca kere
tében — az intézményesített geofizikai vizsgá
latok. A néhány főből álló kutatócsoport tevé
kenysége azonban még hosszú időn át csak a 
torziós inga továbbfejlesztésére, gravitációs és 
földmágneses mérésekre szorítkozhatott. Rend
szeres és átfogó jellegű vizsgálatok helyett pe
dig ad hoc felmerülő gyakorlati célú feladatok 
megoldása került előtérbe.

Nagyobb lendületet a mindinkább megélénkü
lő szénhidrogénkutatás adott az Intézet fejlődé
sének. Ez a fellendülés összefügött azzal is, 
hogy az Intézet 1935-ben az Iparügyi Minisz
térium irányítása alá került. Űj műszerek be
szerzésével több új, korszerű geofizikai eljárás 
bevezetésére és alkalmazására került sor. 1936
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elején Pogány Béla műegyetemi tanár reflexiós 
szeizmikus berendezéséi, Schmidt-f éle magneto- 
métereket és mágneses regisztráló berendezést, 
1937-ben egy Haalek-féle gravimétert, majd 
egy elektromos ellenállásmérő berendezést, 
1938 tavaszán egy második szeizmikus beren
dezést, végül az év végén egy fúrólyukvizs
gáló berendezést szerzett be az Intézet. Az ál
landó személyzet 4 főről 10 főre bővült. Az In
tézet tevékenységének túlnyomó részét tovább
ra is a közvetlen gyakorlati célú külső meg
bízásos munkák jelentették.

Hazánk felszabadulása új helyzetet teremtett 
a geofizikai kutatás számára. A bányák államo
sítása, a bányatermékeket felhasználó ipar 
nagyarányú fejlesztése, a földtani és geofizikai 
kutatás központosítását és ugrásszerű fejlődését 
vonta maga után. 1948 és 1951 között egy mé
reteiben és munkavégző kapacitását illetően új 
intézet bontakozott ki, azzal a programmal, 
hogy ellássa a hazai gyakorlati célú geofizikai 
kutatás feladatait.

1950 áprilisában a volt Maort geofizikai rész
lege létszámával és felszerelésével együtt az 
Intézethez került. 1950 szeptemberében az Or
szágos Meteorológiai és Földmágnesességi Inté
zet földmágnessségi osztályát, 1951 novemberé
ben pedig az addig önállóan működő Országos 
Földrengésvizsgáló Intézetet csatolták a Geo
fizikai Intézethez. A Tihanyi Geofizikai Ob
szervatórium 1954 novemberében kezdte meg 
működését. Lényegesen gyarapodott az Intézet 
műszer és egyéb felszerelési állománya. Igen ér
tékes műszereket szerzett he külföldről, de saját 
erejéből is épített és továbbfejlesztett műszere
ket. Az ásványi nyersanyagkutatás céljára úgy
szólván az összes lehetséges korszerű kutató el
járásokat bevezette.

A szénhidrogénkutatás kibontakozó ütemével 
és igényeivel azonban az Intézet nem sokáig 
tudott lépést tartani. 1952-ben megalakult a 
kőolaj- és földgázkutatás önálló szeizmikus cso
portja. Ezen a téren az Intézet vizsgálatai má
sodrendű jelentőségűekké váltak. A sugárzó 
anyagok kutatására kezdettől fogva különálló 
geofizikai szolgálatot építettek ki. Az Országos 
Földtani Főigazgatóság kívánságára az Intézet 
ezután a kőszén, érc, ásvány és vízfeltáró fú
rások lyukvizsgáló módszerének kifejlesztésére 
és minél szélesebb körű alkalmazására össz
pontosította erejét. Az Országos Földtani Fő- 
igazgatóság időközben történt átszervezésével 
a karottázsvizgálatok nagyobb része a Nehéz
ipari Minisztérium és az Országos Vízügyi Fő- 
igazgatóság hatáskörébe került.

A Geofizikai Intézet előtt felmerült a tovább
haladás fő iránya újabb meghatározásának kér
dése.

A válasz erre a kérdésre, véleményünk sze
rint, az ország rendszeres, átfogó geofizikai 
kutatása. Ezen belül a népgazdasági fontosságuk

sorrendjében vizsgálat alá vont területnek a 
Földtani Intézettel összehangolt sokoldali föld
tani és geofizikai vizsgálata; az összes korábbi 
és jelenlegi új vizsgálati eredmények rendsze
res, térképi és monografikus formában tör
ténő közreadása: a hasznosítható ásványos anya
gok perspektíváinak vizsgálata és a nagyobb 
szabású gyakorlati célkitűzések (iparági kuta
tás, területfejlesztés, vízfeltárás, öntözés stlb.) 
tudományos megalapozásával a nagy beruházá
sok kockázatának csökkentése.

A hazai földtani kutatás jelenlegi méretei és 
feladatai mellett lehetséges és szükséges mun
kamegosztásról van itt szó, elsősorban a jelen
tősen kifejlődött, és hasznos ásványi anyagok 
szerint_szervezett iparági kutatócsoportok és a 
területF komplex kutatást végző országos jel
legű intézetek között, másrészt azonban az in
tézetek és az alapkutatási feladatokat ellátó 
akadémiai intézetek és kutatócsoportok között 
is. A kutatási igények és feltételek alakulása a 
jelenlegi években tette szükségessé és egyúttal 
lehetségessé is e munkamegosztás szervezeti ki
építését.

Hogyan oldhatja meg ezeket a feladatokat az 
Intézet?

Az elmúlt év során több alkalommal meg
vitattuk ezt a kérdést az Intézet osztályvezetői
vel és geofizikusaival, az ipari geofizikus cso
portok képviselőivel, elsősorban az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt kutatóival és az 
Egyesület nyilvánossága előtt is. Az ország gra
vitációs és földmágneses tanulmányozottsága 
lehetővé tette, hogy a KGST egyeztetéssel fo
lyamatban levő 200 000-es földtani térképki
adáshoz kapcsolódva elindíthassuk az ország át
tekintő gravitációs (Bouguer-anomália) és föld- 
mágneses (Z) térképsorozatának közreadását. 
A debreceni 200 000-es térképlap nyomdai úton 
való közreadása az említett változatokban fo
lyamatban van.* Ezzel kezdeményező szerephez 
jutottunk a geofizikai térképek KGST keretben 
egységes előírások alapján történő megszerkesz
tése és közreadása terén. Az év novemberében 
Budapesten összeülő KGST munkabizottsági 
ülés feladata lesz az együttműködés előírásai
nak kidolgozása.

Egy földtani tájegység sokrétű geofizikai ku
tatási feladatainak monografikus jellegű össze
foglalására is kísérlet történt a Mecsek és a 
Villányi hegység környékén végzett kutatások 
értelmezése során. Ez az úttörő jellegű munka 
már megjelent.

Legnagyobb gondunk a rendszeres és sok
oldalú területi kutatás megszervezése. 
Az Intézet, a rendelkezésre álló eszközökkel és 
személyi erővel most csak az Alföld és É-Ma-

*A szerkesztőség megjegyzése: Az em líte tt-k é t 
térhép a  kézirat beadása óta p itéit időközben 
m ár m egjelent.
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gyár ország korszerű komplex vizsgálatára vál
lalkozhatott. A Dunántúl rendszeres és átfogó 
geofizikai vizsgálatához még hiányoznak a sze
mélyi és anyagi feltételek.

A megkezdett vizsgálatok kiterjednek a fel
színi és felszínközeli mérnökgeológiai problé-

feladatot a földtani kutatás követelményeinek 
szigorú szem előtt tartásával, az elméleti, gya
korlati és műszerkutatások szoros egységével 
kívánjuk megoldani.

Az Intézet ezen a téren is jelentős hagyo
mányokkal rendelkezik. Az 1950-ben elkészült

J A  GRAVITÁCIÓS ÁTTEKINTŐ » \ /  f E  L M  ÉRÉS ÁLLÁSA

)  JáIMAGYARAZAT
I /  fö ld  mágneses áttekintő mérések befej'ezoc

f  az egda országban

Föfdmógneses részletes mérések 
Szeizmikus refrakciós vonalok 
Szeizmikus reflexiós vonalak 

— i  Kéregkutató szeizmikus mélyszondázások 
ŰZZE Szeizmikus módszerreI felmért terület 
— Geoelektromos mélyszondázások 

TéHurikus mérések

-
h 200.000 térképsorozat 
i too. ooo tá/monográfib

195$ f9S0 t%0 1962 2. sz. ábra. A  M. Á ll. Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet vizsgálatai 1964-ig

mák megoldására, a helyi építőanyagok felderí
tésére, néhány száz méter mélységig a vízfel
tárás földtani feltételeinek tanulmányozására, 
nagyobb mélységekben pedig a termálvíz- és 
szénhidrogénkutatást befolyásoló szerkezetföld
tani és földtani kifejlődési problémák vizsgála
tára. Alapszelvények mentén kéregkutató mé
réseket is végzünk, nemzetközi kooperációra 
való törekvéssel és egyeztetéssel.

Áttekintő részletességű graviméter-, részle
tes földmágneses, felszínközeli és mélyföldtani 
geoelektromos, reflexiós és refrakciós szeizmi
kus mérésekkel, továbbá a mélyfúrási geofizika 
korszerű és sokoldalú alkalmazásával végzünk 
kutatásokat. Az egész Föld fizikai kénének 
megismerése érdekében az Obszervatóriumi 
Osztály folytatja a földmágneses összetevők fo
lyamatos regisztrálását és a Föld belső felépí
tésére vonatkozó vizsgálatát.

Az ország átfogó geofizikai vizsgálatát kor
szerűen és korszerű műszerekkel kívánjuk el
végezni, hogy munkánk időtálló és a további 
kutatásoknak jó alapja legyen. Ehhez elenged
hetetlenül szükséges, hogy műszereink és mód
szereink színvonalával — lehetőségeinkhez 
mérten — megközelítsük a világszínvonalat. A 
Geofizikai Intézetre ezért a műszer- és mód
szerkutatásban is nehéz feladat hárul. Ezt a

szeizmikus berendezés volt a felszabadulás utá
ni magyar geofizikai műszergyártás első jelen
tős — külföldön is ismert — konstrukciója, 
amely a Magyar Geofizikai Mérőműszergyár 
megalakítását időszerűvé tette. Mind a szeiz
mikus, gravitációs, geoelektromos és radioak
tív műszerkutatásban, mind pedig a módszer- 
kutatásban sok figyelemre méltó eredményt ér
tek el az Intézet kutatói.

Ügy gondoljuk, hogy ezek az eredmények 
nem csupán a geofizikusoknak, hanem a mű
szeripar szakembereinek érdeklődésére is mél
tók. Kívánjuk, hogy a különböző szervezeti egy
ségeikben, de hasonló témán dolgozó szakem
berek együttműködésével még jelentősebb, a 
hazai földtani feladatok megoldását fokozottab
ban előbbrevivő és egyben a hazai műszergyár
tást is segítő műszer- és módszerkutatási ered
mények szülessenek.

Munkánk hathatós támogatását reméljük az 
ez év július 1-én létrehozott Központi Földtani 
Hivataltól, a Magyar Geofizikusok Egyesületé
től, az eddig is jelentős támogatást nyújtó Or
szágos Kőolaj- és Gázipari Tröszttől, továbbá 
valamennyi intézménytől és szervtől, amellyel 
a népgazdaság érdekeit szem előtt tartva, közös 
feladataink vannak.
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Reméljük, hogy az Intézet nem is távoli ju- célkitűzések számos eredményét tárhatjuk a 
bileumán. amikor 1919-től számított fennállá- hazai és külföldi szakközönség elé. 
sának 50. évét ünnepeljük, a most felvázolt

Felszíni geofizika
Irta: Posgay Károly — Rádler Béla

Előadásunkban a felszíni geofizikai kutatások 
célszerű fejlesztésére teszünk javaslatot. Ügy 
gondoljuk, hogy a magyar geofizikai kutatás 
akkoir fejlődik helyesen, ha a legfontosabb föld
tani feladatok megoldására válik alkalmassá. 
Ezért először azokat legfontosabb földtani fel
adatokat vázoljuk, amelyek megoldásánál szük
ségesnek látjuk a felszíni geofizikai módszerek 
alkalmazását. Ez az a reális alap, amelynek fi
gyelembe vételével a módszer- és műszerfej

ni, hiszen ezek határozzák meg a geofizikai ku
tatások súlypontját. A fejlődési irányvonal 
megszabásánál elegendő ezek figyelembe vétele. 
Az 1. ábrán továbbá az l.a és 1. b. táblázatban 
összefoglalóan szemléltetjük mondanivalónkat.
Felszínközeli kutatások, negyedkori rétegek
A síkvidéki kismélységű geofizikai mérések 

célja a víz- és mérnökföldtani kutatások előse
gítése. Fő módszere az elektromos ellenállás-

MIKROGRAVITACIO ,
REJZL.FOLDMAGNESES

IZOTERMIKUS GRAVITÁCIÓ
SEKELYSZONŐl SEKELYSZONDAZAS

SEKELYSZONA GRAVITÁCIÓ

FÖLDMA GNESES,

25k*
REFLEXIÓ REFMKCIO

G R A V I T Á C I Ó  

M A G N E T O T E L L U  B I K A

1. sz. ábra. A  fontosabb magyarországi földtani kuta
tási fe ladatok és a megoldásukra alkalmas, ill. k i
fejlesztendő geofizikai m ódszerek szem léltető vázlata

lesztés irányát, valamint optimális volumenét is 
megadhatjuk. |

A földtani feladatok kitűzésénél természete
sen nem törekedhetünk teljességre. A legfonto
sabb igényeket érdemes csupán számításba ven-

mérés. Ennek síkvidéki használhatóságáról még 
kevés, — bár kedvező tapasztalatunk van. A 
jelenleg folyó alföldi kutatások komplex értel
mezésétől várjuk a geofizika vízkutatási szere
pének, kivitelezési módjának és gazdaságos vo-
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